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o.a. in deze nieuwsbrief:
nieuws uit de bouwen, nieuws uit de TSO

Activiteiten
en data
Woensdag 11 oktober:
Boekenmarkt 12.00 uur
Vrijdag 13 oktober:
Speelgoedochtend groep 1
en 2
Maandag 16 t/m vrijdag 20
oktober:
Herfstvakantie
Maandag 23 oktober:
Studiedag, kinderen zijn vrij
Donderdag 26 oktober:
Volgende nieuwsbrief

Nieuws uit de onderbouw
De kinderen in groep 1 treffen al veel voorbereidingen voor de
Kinderboekenweek. Zo zijn de eerste spookjes gemaakt. Het was
nog wel lastig om propjes te maken, maar wij weten nu dat wij dit
tussen duim en wijsvinger draaien of tussen onze twee handpalmen.

Maandag 23
oktober:
Studiedag!

St. Catharinaschool
Grote haven 2d

Ook hebben wij geoefend
met de omtrek van ons lijf. Dit
hebben wij gedaan met
behulp van kapla /duplo
blokken. Eén van ons lag zo stil
als een spook op de grond
terwijl de andere kinderen de
omtrek gingen maken.

2851 BM Haastrecht

Het thema vanaf 1 oktober tot
de herfstvakantie is ‘monsters
en sprookjes.’

Tel: 0182-501597
www.catharina-school.nl

Groep 3
De kinderen van groep 3
beginnen volgende week aan
boekje 3 van veilig leren lezen.
Ze leren de letters d-oe-k-ij-z
en de woorden doos, poes,
koek, ijs en zeep

Kinderboekenweek
Als opening van de
Kinderboekenweek hebben we
met elkaar gedanst op het
nummer “Gruwelijk eng” van
kinderen voor kinderen

Vandaag ontvingen alle groepen
een mysterieuze brief….middels
een speurtocht hebben we
prachtige nieuwe boeken
gevonden, wat een verrassing!

Schoolbreed maken wij
gebruik van de
levensbeschouwelijke
methode ‘Hemel en Aarde’.
Het thema op dit moment is
‘Cirkel’. Een van de
opdrachten bij groep 1-2-3
was, kijk in elkaars ogen ‘cirkel’
en zie je daar de sterren?
Probeer dit zonder te praten.
De kinderen waren zeer
geconcentreerd aan het
kijken en muisstil. En af en toe
hoorde je; ‘ooooh jaaaa ik zie
de sterren!’

Met rekenen hebben de
bussommen hun intrede
gedaan. Als er 2 mensen in de
bus zitten, de bus komt bij de
halte en daar stappen3
mensen in, hoeveel mensen
zitten er dan in de bus als deze
weer wegrijdt?
Natuurlijk kunnen er ook
mensen uitstappen.
De kinderen mogen hierbij een
kralenketting gebruiken.

Nieuws uit de
middenbouw
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Groep 4/6 is druk bezig met de
Kinderboekenweek. Zo
hebben we de klas versierd en
hebben we al verschillende
knutselwerkjes gemaakt
rondom het thema 'griezelen'.
Daarnaast zijn er verschillende

kinderen die boeken rondom dit thema mee nemen, erg leuk! Ook zijn er verschillende
kinderen die steeds een stukje uit zelfgekozen boek voor willen lezen aan de klas. Natuurlijk
ontbreekt het liedje Gruwelijk Eng van Kinderen voor kinderen niet!

Groep 6 doet mee met de schrijfwedstrijd van de Kidsweek. Hierbij moesten ze in
tweetallen beginnen met het knippen en vouwen van drie dobbelstenen. Daarna zijn ze
gaan dobbelen wie in het verhaal voor moet komen, waar het verhaal zich af moet spelen
en wanneer het verhaal zich af moet spelen. Ze zijn druk bezig met het schrijven van de
griezelverhalen.. spannend!

Groep 5
Afgelopen week zijn we gestart met het nieuwe blok van rekenen. In dit blok zijn de doelen
klokkijken, getallen plaatsen op de getallenlijn, optellen, aftrekken en aanvullen tot en met
200. Ook staat de tafel van 9 centraal.
Bij klokkijken leren de kinderen het verschil tussen de analoge klok en de digitale klok.
Daarnaast leren ze bij een aangegeven tijd de 2 digitale tijden te noemen. Dus als het kwart
voor 4 is, 15:45 uur en 03:45 uur. Dit is nog erg lastig, wilt u dit thuis oefenen?
Met spelling hebben we de afgelopen 2 weken geoefend met eind –d en eind –t. Hoe weet
ik of een woord eindigt op een –d of op een –t? Door het woord langer te maken. Hond
wordt honden. Deze week is de spellingcategorie de ei/ij.
Even voorstellen
Mijn naam is Jamiro Verkaik en ik kom dit jaar stagelopen op de St. Catharina.
Ik ben 21 jaar en zit in mijn eerste jaar van de ALPO op hogeschool en universiteit Utrecht.
Voor stage kom ik elke dinsdag en ik begin in groep 5 bij juf Linda. Later dit jaar ga ik nog
naar een andere groep in de onderbouw.
Zelf kom ik uit Waddinxveen, maar mijn ouders komen uit Haastrecht, dus ik krijg zelf ook wat
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over de geschiedenis over Haastrecht mee.
Ik sport graag en hou van muziek maken, heb lang gehandbald en heb een bandje met een
groepje vrienden.
Daarnaast ben ik een groot wintersport- liefhebber en heb zelfs een seizoen als snowboardleraar gewerkt, die ervaring komt hier wel van pas, zei het iets minder besneeuwd.
Ik heb er ten tijde van dit schrijven net 2 dagen op zitten en ik vind de school en de klas erg
gezellig. Ik hoop nog veel leerzame lessen te geven en te leren.
groetjes Jamiro

Nieuws uit de bovenbouw
Het is een drukke week voor groep 7/8. Zo is de groep sinds vorige week al druk bezig met het
verkopen van de Kinderpostzegels. Dit jaar zetten de kinderen zich in voor een goed thuis
voor 400.000 kinderen. Vrijdag 6 oktober moeten alle mapje wel weer op school zijn. Wij
hopen daarna zo snel mogelijk te horen wat groep 7/8 dit jaar heeft opgehaald.
Daarnaast is deze week de Kinderboekenweek van start gegaan! Het thema dit jaar is
griezelen en dat doen we ook zeker in de klas. De groep maakt deze week mummies van
papier maché.

Donderdag 28 september heeft groep 8 voor het eerst een middelbare school bezocht. Op
de fiets naar de GSG, een leuke onderneming. Het eerste wat de kinderen hebben geleerd is
dat ze niet over de dijk moeten fietsen als het geregend heeft... Na een hartelijke ontvangst
in het hoofdgebouw met wat filmpjes en verhalen van leerlingen van de school hebben we
een techniekles gevolgd. Daarna zijn we naar het brugklasgebouw gefietst. Hier werden we
ontvangen door 2 oud-leerlingen van de Catharina. We hebben een korte rondleiding
gekregen en een les Duits en een muziekles gevolgd. De kinderen hebben een eerste indruk
gekregen en een leuke ochtend gehad!
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Boekenmarkt
Woensdag 11 oktober organiseren we weer een boekenmarkt. De kinderen van groep 4 t/m 8
mogen vanaf 12.00 uur boeken verkopen in de aula. De kinderen van groep 4 onder
begeleiding van een ouder. De kinderen van groep 1 t/m 3 mogen met ouders/begeleiders
rondlopen op de boekenmarkt. De andere kinderen mogen dit zelfstandig doen. De boeken
moeten thuis geprijsd worden en mogen 50 cent of een euro kosten. Het is daarom handig als
de kinderen kleingeld meenemen. Om 12.30 uur is de boekenmarkt afgelopen. Boeken die
niet verkocht zijn worden weer mee naar huis genomen.

Nieuws uit de TSO
Beste ouders/verzorgers,
Het einde van de eerste periode is weer in zicht. Dat betekent dat u uw kind(eren) weer kunt
aanmelden voor de overblijf tot en met de kerstvakantie.
Als bijlage vindt u het aanmeldingsformulier.
Graag zien wij het aanmeldingsformulier en de betaling uiterlijk 15 oktober 2017 weer retour.
Aanmeldingen na de genoemde datum worden niet meer in behandeling genomen.
Mededeling:
In de eerste periode valt donderdag 5 oktober af, door de landelijke staking.
Wij willen die dag met u verrekenen.
Dat kunnen we op verschillende manieren doen.
 Als u ook een strippenkaart heeft voor uw kind kunnen wij daar een strip van
verwijderen, wat u uiteraard weer kunt contoleren als ik de volle strippenkaart in de
bijlage naar u mail.

Of u geeft duidelijk aan welke dag in periode 2 wij niet in rekening moeten brengen.

Als dat in beide gevallen niet lukt ,betalen wij u het bedrag terug.
Als er nog vragen zijn dat kunt u contact opnemen via de mail
tsocatharinaschool@gmail.com of telefonisch 06-12557775
Met vriendelijke groet,
Astrid de Graaf
Jeannette Boere
Coördinatoren TSO
St. Catharinaschool

Jarig!
7 oktober
8 oktober
12 oktober
15 oktober
24 oktober
25 oktober
Van harte gefeliciteerd!
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Jorik Burghoorn
Raven Witteveen
Britt Straver
Madelief Wiggelinkhuizen
Bram den Outer
Jade Verhoef

groep 6
groep 6
groep 4
groep 4
groep 8
groep 5

